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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka e-tirdzniecība ir strauji augoša un darbvietas veidojoša nozare un viens no 
galvenajiem tās panākumu iemesliem ir piegādes pakalpojumu kvalitāte; uzsver, ka 
piegādes uzņēmumiem tādēļ būtu jācenšas īstenot novatoriskus piegādes iespēju 
uzlabojumus (piemēram, paku saņemšanas punktus transporta mezglos, IT paziņojumus) 
un optimizēt un ieviest videi nekaitīgas loģistikas ķēdes; turklāt uzskata, ka nepārtrauktā 
nozares izaugsme nebūtu jāierobežo, paplašinot tiesisko regulējumu;

2. uzskata, ka pārrobežu tiešsaistes tirdzniecības attīstība ir arī atkarīga no patērētāju 
uzticēšanās un ka Eiropas tīkla izveide, apvienojot tādus problēmu risināšanas valsts 
centrus kā Solvit, palīdzētu pārliecināt patērētājus; patērētāju uzticību palielinātu arī 
RAPEX līdzīga trauksmes sistēma, kas tos brīdinātu par vietnēm, kurās veic krāpnieciskas 
darbības;

3. norāda, ka MVU e-tirdzniecības attīstība pārrobežu mērogā ir ierobežota; atbalsta MVU 
sadarbību (kā arī ar tos pārstāvošu organizāciju starpniecību), lai panāktu izdevīgākas 
piegādes cenas, jo īpaši, ieviešot kopīgas tiešsaistes platformas, un uzlabotu savu 
pakalpojumu kvalitāti;

4. norāda, ka piegādes pakalpojumu pasūtītājs ir e-mazumtirgotājs, tādēļ tam būtu jāuzņemas 
atbildība attiecībā uz informāciju par paku piegādes nosacījumiem, pamatojoties uz 
dažādajām piedāvātajām iespējām, piemēram, saistībā ar cenu, vidējo piegādes laiku, 
piegādes garantiju, pakas izsekošanas un atpakaļsūtīšanas iespējām; šajā sakarībā prasa 
labākus informācijas un pārredzamības standartus, jo īpaši, pienācīgi īstenojot 
Direktīvu 2011/83/ES par patērētāju tiesībām un it sevišķi tās noteikumus par distances 
līgumiem, kuros noteikti e-mazumtirgotāju pienākumi;

5. norāda — patērētājiem patīk, ka var izvēlēties no dažādām piegādes iespējām, un tādēļ 
tiešsaistes mazumtirgotājiem būtu jācenšas piedāvāt vairākas iespējas, tostarp pārrobežu 
tirdzniecības gadījumā, un piegādes uzņēmumiem un pasta operatoriem būtu jācenšas 
piedāvāt pēc iespējas plašāku pakalpojumu klāstu un cenu likmes attiecībā uz piegādi ES 
teritorijā, tostarp pakas izsekošanas un atpakaļsūtīšanas, kā arī dažādu piegādes vietu 
iespējas;

6. pauž nožēlu par Eiropas pasta nozares sadrumstalotību valstu tīklos ar vāju sadarbspēju, 
kā arī par autopārvadājumu, dzelzceļa pārvadājumu un ūdensceļu pārvadājumu 
integrācijas trūkumu; aicina Komisiju uzņemties iniciatīvu un strādāt kopā ar nozari, 
attiecīgā gadījumā pamatojoties uz dažādu nozares tirgus dalībnieku paveikto, lai 
mudinātu piegādātājus un e-mazumtirgotājus sadarboties un pastiprināt centienus 
palielināt sadarbspēju, tostarp attiecībā uz marķēšanas un izsekojamības sistēmām;

7. vērš uzmanību uz tiesiskās noteiktības nozīmīgumu, lai nodrošinātu patērētāju 
uzticēšanos; šajā saistībā uzsver, ka ir svarīgi patērētājus pienācīgi informēt par 
piemērojamajiem tiesību aktiem;
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8. norāda, ka dažās dalībvalstīs piegādes operatoru konkurencei raksturīgas nepilnības 
pārrobežu mērogā, un pauž nožēlu par pārredzamības trūkumu attiecībā uz tarifu 
nosacījumiem un attiecīgo pakalpojumu izpildi; jo īpaši uzskata, ka ir jāievieš instrumenti 
informācijas sniegšanai par visu Eiropas piegādes operatoru piedāvājumiem;

9. aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, lai pašreizējais tiesiskais regulējums par 
patērētāju aizsardzību, piegādes pakalpojumu kvalitāti, Kopienas konkurences tiesībām un 
strīdu alternatīvu izšķiršanu tiktu pareizi transponēts un īstenots; uzskata, ka regulatīvajām 
iestādēm ir izšķirīga nozīme šo mērķu sasniegšanas nodrošināšanā, un tādēļ uzsver, ka šīs 
iestādes ir jānodrošina ar nepieciešamajiem finanšu, materiālajiem un cilvēku resursiem, 
lai tās varētu efektīvi veikt savus uzdevumus;

10. atbalsta tādu piegādes pakalpojumu kvalitātes zīmju un sertifikātu izstrādi, kas būtu 
atpazīstami Eiropas līmenī, aptvertu visu operatoru piegādes ķēdi un ko izdotu 
kompetentās iestādes, tā rosinot uzņēmumus uzlabot savu darbību, tostarp attiecībā uz 
prasībām par sūdzību izskatīšanas un strīdu izšķiršanas procedūrām, sociālajiem 
apstākļiem un vides aspektiem, tādā veidā pārliecinot patērētājus par piedāvāto 
pakalpojumu kvalitāti, uzticamību un drošumu sociālajā un vides ziņā un iedrošinot viņus 
izvēlēties ilgtspējīgākas piegādes metodes, jo šāda attīstība sekmē stabilas ekonomikas 
izaugsmi un darbvietu izveidi; uzskata, ka e-tirdzniecības vietņu sertifikācija palīdzēs 
veicināt patērētāju uzticēšanos e-tirdzniecībai un līdz ar to — paku piegādes procesam;

11. uzsver, ka ir jāizstrādā kopīgi noteikumi un regulējums par paku elektronisku 
pasūtināšanu un jāizveido Eiropas platforma informācijas par patērētāju tiesībām 
sniegšanai un apmaiņai ar to;

12. pieprasa, lai attiecīgajā politikā tiktu ņemta vērā e-tirdzniecībā pārdoto paku piegādes 
ietekme uz pilsētu satiksmi un gaisa piesārņojumu, ko izraisa individuālas piegādes 
pakalpojumu skaita straujā palielināšanās, kam nevajadzētu radīt izmaiņas, kuras būtu 
pretrunā ar ES sociālajiem vai vides mērķiem; aicina Komisiju risināt sarunas ar 
ieinteresētajām personām par nepieciešamību ieviest videi nekaitīgu loģistiku un jo īpaši 
par „pēdējā kilometra” jautājumu pilsētu teritorijās, ņemot vērā ar vidi, pārvadājumu 
veidiem, pilsētplānošanu, pakalpojumu kvalitāti un izvēli un konkurences noteikumiem 
saistītos faktorus;

13. uzskata — to, vai būtu piemēroti pārskatīt Direktīvu 2008/6/EK, lai risinātu pašreizējās 
problēmas, var novērtēt tikai pēc tam, kad analizēts izvērtēšanas ziņojums par tās 
īstenošanu, un ņemot vērā ieinteresēto personu centienus; uzskata, ka jebkādus 
apsvērumus par regulējuma paplašināšanu saistībā ar šo konkurējošo tirgu ir jāpamato ar 
pierādījumiem un ir jāapsver, kādā mērā turpmākais regulējums ietekmētu tirgus darbības 
un tirgus izaugsmi;

14. aicina dalībvalstis apkarot neoficiālu nodarbinātību un nodrošināt, lai darbinieki piegādes 
nozarē baudītu pienācīgus nodarbinātības nosacījumus, tostarp taisnīgus un pieņemamus 
darba apstākļus un atalgojumu, kā arī darbiniekiem paredzētu novatorisku un visaptverošu 
apmācību un izglītību, jo piegādes uzņēmumi ir pakļauti piegādes termiņu un ienesīguma 
spiedienam, kas var tos vilināt īstenot riskantu nodarbinātības praksi un piemērot 
nepieņemamus nodarbinātības nosacījumus, piemēram, pārmērīgi slēgt apakšlīgumus un 
izmantot pašnodarbinātus darbiniekus; aicina dalībvalstis rīkoties, lai nodrošinātu taisnīgu 
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konkurenci operatoru starpā, un palielināt apakšuzņēmēju kontroli nolūkā panākt 
atbilstību likumos un koplīgumos paredzētajiem nodarbinātības noteikumiem;

15. uzsver, ka īpaši svarīga ir personas privāto datu aizsardzība un datu aizsardzība vispār un 
ka jebkādiem jauniem īstenotiem pasākumiem būtu jāatbilst ES datu aizsardzības tiesību 
aktiem un jo īpaši Direktīvai 95/46/EK.
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